
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๕ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ www.sci.buu.ac.th www.facebook.com/scibuu 

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูผู้น า

การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน (วิทยาศาสตร์) ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพิธีเปิดเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีครูในระดับมัธยมศึกษาจากท่ัวประเทศกว่า ๑๖๐ คน เข้าร่วมอบรม ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบริการ

วิชาการให้กับสังคมโดยพัฒนาเสริมสร้างครูให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้น าการเปล่ียนแปลง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล และการท าวิจัยในชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 

โครงการอบรมครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิจัยในชัน้เรียน (วิทยาศาสตร์) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ าใจซายน์ (SD-117) 

อาคารสิรินธร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ

จัดการเรียนรู้ด้านวางแผนและพัฒนา หัวข้อเรื่อง การจัดท าและการบริหาร

งบประมาณ ให้กับบุคลากรส านักงานคณบดีในฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

เชิญคุณเนาวรัตน์ ดรุณศรี ผู้อ านวยการกองแผนงาน พร้อมบุคลากร 

ร่วมประชุมและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดท าและบริการงบประมาณ

ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ท่ี 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ท้ังนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ภาควิชา ร่วมประชุมและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้วย 

ประชุมการจัดท าและการบริหารงบประมาณร่วมกับกองแผนงาน ม.บูรพา 

    ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 

ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ร ับ

ความรู ้เพิ่มเติมและน าไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนเพ่ือวางแผนท า

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก 

Prof. Dr.Ron Beckett  เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เม่ือวันท่ี 

๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ าใจซายน์ (SD-117) 

อาคารสิรินธร 

การวางแผนการท าวิจัยทางวทิยาศาสตร์ ครัง้ที่ ๑ 

 ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ ๒๘ 

เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรม เล็ก วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี 

 ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่าย

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา  และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม

ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

 ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.

ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา เข้าร่วมประชุมเตรียมการคัดเลือกข้าราชการครูโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ (รอบ ๒) วันที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมน าถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา ถวายพระพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.

พระมหาประยูร (มีฤกษ์) ธมฺมจิตฺโต) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อรรณพ แก้วขาว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

ภารกจิผู้บริหาร 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ 

 

 ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมฝึกอบรมและท าวิจัยในหัวข้อ “Isolation and Structure Modification of Medicinal Plants with 

Anti-HIV and Related Activities” วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ Institut de Chimie de Nice, University de Nice-Sophia 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมและท าวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “Identification of Novel Organellar Molecules 

of Malaria Parasite Responsible for Invasion” วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ Proteo-Science Center (PEOS), Ehime 

University ประเทศญ่ีปุน่   

 

http://www.agoda.com/th-th/lek-villa/hotel/pattaya-th.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมก าหนดแนวทางประสานภารกิจมลพิษทางน้ าจากน้ ามัน วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 

 ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย ดร.ธนัสถา รัตนะ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการใน

ห้องเรียน วันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต จ.สงขลา 

 ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาในงานมหกรรมอุดมศึกษา วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

 ดร.การะเกด เทศศรี พร้อมด้วย ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐  

วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

 ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ MACRO 2014 วันที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ Pathumwan 

Princess Hotel กรุงเทพฯ 

 ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจ

ประเมิน (Assessment) วันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บสายพันธ์ุจุลินทรีย์ภายใต้โครงการความร่วมมือ JSPS – 

NRCT วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑ – ๒  

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุม The 5
th
 International Conference on Natural 

Products foe Health and Beauty” วันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมโมเวนปิครีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต 

 ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 น.ส.สิริมาส ค าเสียง สังกัดส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “โครงการสัมมนาการน าเสนอระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑ รูปแบบการลา) 

การลงเวลาท างาน และการพัฒนาบุคลากร” วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๑๘ ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มรภ.ภูเก็ต ในหัวข้อ “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่

มาตรฐานสากล” วันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มรภ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต  

 ผศ.ดร.อภิสิทธ์ิ ภคพงศ์พันธ์ุ พร้อมด้วย ดร.อรรณพ แก้วขาว ดร.รัชนิกร ชลไชยะ และ ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม

การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที ่๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว พร้อมด้วย ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิ ก

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advancing the foe STEM Teaching and Learning in Thailand  

For STEM Core Trainers” วันที ่๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมทางสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ ๗ 

วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี 

 รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ุชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง วันที่  

๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย 

 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ GEF/UNDP/PEMSEA Project on Scaling up the 

Implementation of the SDS-SEA 2014-2018 วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี   

 อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา พร้อมด้วย ดร.พัชรี วงษ์เกษม และ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและน าน าเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๔ (ICAS 2014) วันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 

 อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ 

(lsland Biodiversity) วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  

 ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICGSI 2014 and LCA AGRI-FOOD ASIA 2014 วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรม Fullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ 

 ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทีมงาน National Project Team ภายใต้โครงการระดับภูมิภาค เรื่อง “Marine 

benchmart study on the possible impact of the Fukusima radioactive releases in the Asia-Pacific Region” วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมคระกรรมการบริหารสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ 

 

http://www.agoda.com/th-th/partners/tracking.aspx?type=1&site_id=1622888&url=http://www.agoda.com/th-th/moevenpick-resort-spa-karon-beach-phuket/hotel/phuket-th.html&adid=49257723809&network=g&adpos=1t1&expid=&rand=10723603895660171746&device=c&tag=4f285929-dc79-4ef6-ae90-8dbcc2b472a2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น เข้าร่วมอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศให้บริการห้องประชุม (e-Booking)” วันที่ ๒๓  

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ส านักงานอธิการบด ีม.บูรพา จ.ชลบุรี 

 ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) บัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 

 ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ และ นายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมวิชาการสรีรวิทยา – 

พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ ๓๒ วันที ่๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา

คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งท่ี ๘” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 

 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ) 

 

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

 

 อ.วิโรจน์ เครือภู่ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย ดร.สุทิน ก่ิงทอง และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ  สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมเป็นกรรมตัดสิน

โครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม“ 4
th
 SCiUS Forum” วันที ่๒๘ เมษายน - ๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา 

 ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาวิจัยด้านกิจกรรมท่องเที่ยวชายหาด วันที่ ๑๘ – ๒๐ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เขาแหลมหญ้า – เกาะเสม็ด จ.ระยอง 

 ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.นิศาชล สิริมงคลกาล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี

วิเคราะห์ เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดในอาหารแปรรูปด้วยไออนโครมาโทกราฟี” วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 

 ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ  

น.ส.จิรพร สมตา เรื่อง “การสังเคราะห์สารออกฤทธ์ิยับย้ังเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างเป็นอนุพัน์ชนิดไธโอเซมิคาร์บาโซน” วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของ น.ส.จิตหรา เอี้ยงปาน 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การสกัดและพิสูจน์เอกลักษณ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ าน่ึงผลปาล์ม

น้ ามัน” วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มจพ.พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

 ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน  

ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา  ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย ของ น.ส.จุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม  

นิสิตสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ  

 

 
บุคลากรร่วมแข่งขันกีฬา "อ่างแก้วเกมส์" ครัง้ที่ ๓๓ 

    ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ "อ่างแก้วเกมส์" และ ได้รับรางวัลใน ๒ ประเภทกีฬา คือ ๑.กีฬาตะกร้อ ได้แก่ นายจรูญ จันทร์เจริญ
๑

 (สังกัด

ภาควิชาเคมี) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้งประเภททีมชุดและประเภทเดี่ยวทั่วไป ๒.กีฬาครอสเวิร์ด ได้แก่ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
๒

 (สังกัด

ภาควิชาชีวเคมี) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลชาย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
๓

 (สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ประเภทบุคคลหญิง และ ดร.นิตยา ไชยเนตร
๔

 (สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 

    คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้  

 ๑ 

 ๒ 
 ๓ 

 ๔ 

http://www.cmu.ac.th/angkaewgames/
http://www.cmu.ac.th/angkaewgames/


 

 

 

 

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา       ที่ปรึกษา :  ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 

หากท่านต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ท่ี  บรรณาธิการ :  ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ 

วา่ท่ี ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม ผู้จัดท า  :  ว่าท่ี ร.ต.กิตติศักดิ์  เกตุแก้ว 

จดหมายข่าวได้ท่ีเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th  e-mail   :  scibuu.pr@gmail.com 
 

 

  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 

โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑  

แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖ 

 

http://www.sci.buu.ac.th/
mailto:scibuu.pr@gmail.com
http://km.st.buu.ac.th/?usid=12082623235116291&language=Th

